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Szarvason,
régi Magyarország közepénél,
lakásnak, üdülõnek,
befektetésnek
családi ház eladó.

Tel.: 06/20/4242-612.

INGATLAN
Szar
vason, Alkotmány utcában 3 szobás
Szarvason,
lakóház - új zsindelytetõvel - eladó.
Irányár: 6.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/70/
259-7460
Gyomaendrõdön, Selyem út 23. alatt,
központi fûtéses (vegyestüzeléssel) ház
eladó. Irányár: 3 MFt. Érdeklõdni: 06/30/
321-1736
Békésszentandráson kertes családi ház
eladó. Érdeklõdni lehet: 06/30/7254017
Békésszentandráson összkomfortos,
kertes ház, lakható melléképülettel eladó.
Érdeklõdni: 06/20/480-7131
Szarvason, Érparti-szõlõkben tanya 1
hektár földdel eladó. Érdeklõdni: 06/20/
480-7131
Szarvason, Dobó utcában nagy telekkel,
bontásra szoruló ház eladó. Irányár:
1.900.000 Ft. Érdeklõdni: 06/20/2397670
Eladó Orosházán, az Iglói utcában 531
m2 építési telek, melyen 2008-ban épült
80 m 2, dupla Lindab garázzsal. Az
ingatlan vállalkozásnak, telephelynek is
alkalmas. A garázs kialakítható raktárnak,
de elfér benne több gépjármû is (akár
lakóautó vagy kisteherautó is). A telek
bekerített, saját fúrt kúttal, szennyvízbekötéssel, szociális helységgel, termõ
gyümölcsfákkal rendelkezik. Irányár:
8.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/30/9454782
Szarvason, Szabadság utcán (barnában)
III. emeleti, 2 szobás lakás eladó. Irányár:
6.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06/70/2597460

MINDENT
A HÁZ KÖRÜL...
ZSIGMOND-SOL
VER Kft.
ZSIGMOND-SOLVER

06/30/318-0654
Békésszentandráson, jó helyen,
beköltözhetõ, összkomfortos, kétszobás
kockaház újszerû melléképülettel,
rendezett kerttel eladó. Érd.•: délután 06/
30/9752-710
Szarvason, Damjanich 82. szám alatti
ingatlan eladó. Irányár: 4.000.000 Ft.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/4117988
Német partnereim részére keresek
családi házat, tanyát, nyaralót. Telefon:
06/30/282-9225
Szarvaso
Szarvasonn , Damjanich utcában
felújításra szoruló parasztház 1200 m2es telken eladó. Víz, gáz, szennyvíz, áram
van. Telefon: 06/20/584-2924
Szarvason ház 95 m2, 2 szoba, központi
gáz és vegyesfûtésû kazán, szép állapotú
, karbantartott, 40 m 2 lakható
melléképülettel, centrumközelben, járdás
oldalon - Zrínyi utca elején, 800 m2 telken,
gyümölcsössel eladó. Telefon: 06/20/
3325-312, office@softdata.at

1.7 hektár akácerdõ eladó Csongrádon.
06/30/4658-929
Szentes közelében 3.6 hektár
szántóföld eladó. 06/70/610-9388
Tömörkényen, kövesút mellett 1.7
hektár szántó eladó. Ár megegyezés
szerint. Kisteherautót beszámítok. 06/
30/914-6119
Lakást, családi házat, tanyát keresek
megvételre. 06/30/182-5195

SZOLGÁLTATÁS
Redõny
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny. 66/214-269, 06/30/
262-8528
Költöztetés garanciával, vidékre is.
Érdeklõdni: 06/30/4088-125
Duguláselhárítás azonnali kiszállással.
Hétvégén is, kamerás rendszerrel.
Helymeghatározás. Telefon: 06/70/5047932
Árokásás (szennyvíz, víz) alapásás,
tereprendezés, lyukfúrás, pontalap fúrás,
betontörés kiskotróval. Telefon: 06/20/
9288-098
Tûzifa jó áron! Jó minõségû tölgy, bükk
kugli 28 Ft/kg-tól, konyhakész 29 Ft/kgtól, rönk 25.5 Ft/kg-tól. Gyors kiszállítás,
Kedvezményeinkért hívjon! 06/30/4729714
Kútfúrás! Lakossági és öntözõ kutak
fúrása kis- és nagy átmérõben!
Érdeklõdni: Gyebrovszki Károly - 06/30/
416-5909
Bádogos, tetõfedõ, ács, hõszigetelõ
munkát vállalunk. Horganyzott csatorna
1490 Ft/m anyaggal, munkadíjjal.
Cserepes lemez, tetõfedések kivitelezése,
palatetõk felújítása bontás nélkül színes,
mintás zsindellyel. Hõszigetelés
terjedelmes színválasztéka 5.500 Ft/m2.
Érdeklõdni: Varga Róbert, 06/30/3181618
Elektromos kerékpárok teljes körû
szervizelése, javítása akár helyszíni
szereléssel, rövid határidõvel. 06/70/
636-1472

Szarvas, Kossuth u. 34.
(JazzAngyal melletti üzletsoron)

Szemorvosi szemvizsgálat
06/20/4980-656
Lo
mért lomtalanítok! Hagyatékot
Lomért
vásárolok. Tereprendezést vállalok,
megegyezés szerint. Telefon: 06/70/
326-3013
Palatetõ, lapostetõ szigetelése korszerû
anyagokkal, garanciával, referenciákkal.
Csatornázás. Érdeklõdni: 06/20/9491867
Bútorkárpit és szõnyegtisztítás. 06/20/
490-0497
Vadászvizsgára felkészítõ tanfolyam
Szarvason - 1 hónap alatt, 2017. május
5-tõl. Díja: 150.000 Ft. Telefon: 06/70/
559-3437
Tetõjavítás, bitumenes szigetelés.
Csatornák, szegélyek, kémények építése,
kúpcserép kenés. Telefon: 06/30/9356229
Méretes és gyógycipõ gyártás, divatos
kivitelben. Hagyományõrzõ lábbelik
készítése. Érdeklõdni lehet: 06/30/2834260

Kazáno
Kazánokk készítése bármekkora
méretben. 06/30/928-1085
Veszélyes fák lebontását, faápolást
vállalok alpin technikával. 06/70/25153-83
Munka- és tûzvédelmi kockázatértékelés készítése, környezetvédelmi és
ADR tanácsadás. 06/70/29-29-749
Központi fûtési és vízszerelési munkák
kivitelezése, karbantartás. 06/30/9728568
Kapuk készítése. 06/30/928-1085
Fakivágás veszélyes helyen is. 06/20/
505-0462
Fûnyírást, fûkaszálást, bozótirtást
vállalunk. 06/20/5050-462
Területalapú támogatás igénylése,
földhasználati ügyintézés, haszonbérleti
szerzõdéskötés ügyintézését vállalom.
Tel.: 06/30/527-5248
Fakivágást, lomtalanítást, padlás-,
udvartakarítást vállalunk. 06/70/4140309

+

Dr. Szabó András
BÕRGYÓGYÁSZ, KOZMETOLÓGUS

magánrendelése
Szarvas, Deák Ferenc u. 2.
(az udvarban) szerda 16-18 óráig.

06/20/974-3738
Fogt
echnikus tanulót KiskunFogtechnikus
félegyházán szeptembertõl felveszek.
Tel.: 06/70/453-5350
Gyógymasszõr és kinesio tape terapeuta.
06/70/315-50-15

ÁLLAT
A Fília Kutyaszalon és Állatorvosi
Rendelõ (Szarvason, a Jelenker mögött)
továbbra is várja bejelentkezéseiket.
Kozmetika: Dr. Borosné Veszeli Katalin
06/20/936-4070. Állatorvos: Dr. Boros
István 06/20/333-0834. E-mail:
filia@szarvas.hu. Bejelentkezni lehet:
telefonon, SMS-ben, e-mailben.
Mangalica hízók eladók, akár hasítva is.
Telefon: 06/30/281-9616
Fajtatiszta Komondor kiskutyák eladók.
06/20/9175-750, 06/70/397-2687
Sárga tojótyúk 550 Ft/db. Ingyenes
házhoz szállítással megrendelhetõ. 30 db
felett kedvezmény. 06/30/860-2627
Tojótyúk - szép barna tollas, kiválóan tojó,
ingyen házhoz szállítva 599 Ft/db.
Telefon: 06/70/240-1331
Gyönyörû, mélyalmos barna tyúk 649 Ft/
db, ingyenes házhoz szállítással. 25 dbra 2 db ajándék. Jegyezhetõ: 06/70/7763007
Vörös tojótyúk házhoz szállítva 650 Ft/
db. Telefon: 06/20/204-2382
Süldõt veszek. 06/20/367-6889
Máltai selyempincsi kiskutyák eladók.
06/63/890-560, 06/30/853-4404

JÁRMÛ
Gépjármûvek forgalomból végleges
kivonása az orosházi Autóbontónál.
Bontott alkatrész árusítás. Tel.•: 06/20/
384-1155, 68/631-325
Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképtelen,
papír nélküli is lehet. Ha kell házhoz megyek.
06/20/910-9361, 06/20/280-9747
Készpénzért bármilyen utánfutóját,
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját
megvásárolom. 06/30/421-85-75, 06/
70/424-78-20

Utánfutók, lakókocsik 60.000 Ft-tól. 06/
70/424-78-20, 06/30/387-20-66
John Way CJ 125-ös motorkerékpár
eladó. 06/70/310-1485
2x1.1 méteres utánfutó eladó 75.000
Ft-ért. 06/70/42-47-820
60 ládás utánfutó újszerû állapotban
eladó. 06/30/387-20-66
Maruti eladó 165.000 Ft-ért. 06/30/3872-066
Suzuki 1.0 eladó 150.000 Ft-ért. 06/30/
387-20-66
Utánfutó (30 db) eladó. 06/70/4247820
Opel Astra 1.4-es, 320.000 Ft-ért eladó.
06/70/632-58-36
Lada Niva eladó 299.000 Ft-ért. 06/70/
424-78-20
Suzuki Swift 2001-es évjáratú gyári
állapotban eladó 480.000 Ft-ért. 06/70/
424-78-20
Tréler eladó. 06/70/424-7820
6 személyes lakókocsi mûszaki vizsgával,
megkímélten eladó. 06/70/424-7820
Utánfutó 99.000 Ft. 06/70/424-7820

VEGYES
A Gold See
Seedd Szarvas Kft. szerzõdést
köt: madáreleség napraforgó,
madáreleség kukorica, étkezési kukorica
termelésre. 06/30/415-0265
Kalodás tûzifa akció! 34.500 Ft, 2017.
március 1-jétõl a készlet erejéig! Cito
Trade Kft. - Békésszentandrás, Bethlen
G. u. 1. Telefon: 06/70/632-1892
Szója házhoz szállítással. 06/30/2280881
Pucolt kis- és nagyméretû tégla, bontott
anyagok, stb. eladók; akár kiszállítással is.
Érdeklõdni: 06/70/326-3013
Üzletbe való tömör fenyõ munkaasztal
és 3 részes virágtartó állvány eladó.
Telefon: 06/30/557-0213
Benzin és PB-palack (3.590 Ft)
vásárlási akció február 8-tól visszavonásig
a szarvasi EDO Töltõállomáson! 15-60
liter közötti benzin és PB-töltet egyidejû
vásárlása esetén -5 Ft/liter engedményt
biztosítunk az üzemanyag árából!
Üvegezõ, képkeretezõ mûhely nyílt
Gyomaendrõdön, Bocskai 59. alatti
asztalos mûhelyben. Tükrök; sík,
hõszigetelt, edzett, reflexiás, opál
(savmart) mintás üvegek. Telefon: 06/20/
9604-814, 06/70/294-1476

Vásárolok régi bútorokat korrekt áron, tollat,
disznóvágó asztalt. 06/70/615-2198
Új fûrészelt áru: 15x5, 15x15, 15x7.5,
10x10, 10x5, 20x5, 4 és 6 m., 55.000 Ft
m3. 20/250-8259
Gyümölcsfák, nyírfa, vérszilva, gömbfák,
smaragdtuja kapható. Telefon: 06/20/
9175-750, 06/70/397-2687
Kedves
Pártolóink!
Kedves
Támogatóink! Kedves Adózók! Még nem
késõ! 1% adó, 100% BARÁTSÁG! Szarvas
Város Barátainak Köre idén is várja adója
1%-át! Segítsen, tegyünk együtt a
közösségért, a kultúráért, városunkért! Az
idén összegyûjtött 1% felét, az Elnökség
döntése alapján felajánlottuk Szabó László
játék gyûjteményének, a Városi
Múzeumban történõ bemutatásának
megsegítésére. Segítsen, tegyünk
együtt a közösségért, a kultúráért,
városunkért!
ADÓSZÁMUNK:
19052414-1-04. Legyen Ön is Barátok
közt, szeretettel várjuk Egyesületünkbe!
Körbálás lucerna és jó minõségû
gyepszéna Békésszentandráson eladó.
Telefon: 06/30/9678-195
Ablakok, erkélyajtók, üvegfalak kitûnõ
minõségben bontásból, szállítással
Németországból. 06/30/282-9225
Nagy körbálás lucerna - és gyepszéna
eladó. Telefon: 06/20/516-8446

BÉRELNE - KIADNA
Cég keres hosszú távra, 3 szobás
albérletet Szarvason vagy környékén.
Nyaralók kizárva. Telefon: 06/30/3499285
Békéssze
ntandráson számlaképes,
Békésszentandráson
összkomfortos, 3 szobás albérlet kiadó
április 1-tõl. Telefon: 06/20/411-7988
Kertes családi ház 8 fõ részére április 15tõl Szarvason kiadó. Telefon: 06/20/
9363-490
Gyomaendrõdön
számlaképes,
összkomfortos albérlet kiadó. Nappali,
konyha, fürdõszoba, háló, galéria. Telefon:
06/20/411-7988
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A Szarvasi Kábeltelevízió hírei:

HIRDETÉSFELVÉTEL

A szarvasnet.hu honlapunkon a ’Szolgáltatások’ menüpont
alatt a hangolási segédletre kattintva videó felvételeken mutatjuk be a
leggyakoribb TV típusokhoz a kézi hangolás lépéseit. /A hangolás metódusa
típusonként is eltérõ lehet, elsõdlegesen a készülékhez kapott kezelési útmutatót
használja!/

Hetilapunk megjelenik 15000 példányban
Szarvason, Gyomaendrôdön,
Békésszentandráson, Csabacsûdön,
Kondoroson, Kardoson!

Kérjük Elõfizetõinket, hogy akiknek az utcai telefonoszlopról a házukra átfeszített
koaxiális légkábelünk és a ház villamos hálózatra csatlakozó vezetéke
egymáshoz ér, azt feltétlenül jelentsék az ügyfélszolgálatunkon (400-000
telefonszámon) vagy a 215-425-ös hibabejelentõ telefonszámunkon (üzenetrögzítõ).
Köszönjük.

SZARVAS:
- Szarvasi Általános Informatikai Kft.
Szabadság u. 21. Tel.: 66/313-781. info@szarvas.hu
- Kondacs Mihály 06/20/392-1791
- Kluba Ágnes 06/30/625-5747
- Hajdu Ildikó 06/20/4899-021, verso.szarvas@gmail.com

A Szarvasi Általános Informatikai Kft. hálózatán - más szolgáltatásokkal
szemben - az analóg alap programcsomagunkra (A2) elõfizetõknek a
következõ többlet szolgáltatást biztosítjuk:
· a digitális minõségû vételhez az elõfizetõinknek nem kell a vételhez szükséges
eszközöket bérelni vagy megvenni (ha a vételre alkalmas televízió készüléke van),
· a digitális (SD és HD) vételhez nincs szükség más eszköz (vevõkártya, kódkártya)
alkalmazására, így több digitális TV készüléken egymástól függetlenül más-más
televízió csatorna is nézhetõ,
· a digitális vételre alkalmas TV készülékek száma nem befolyásolja az internet elõfizetés
sávszélességét,
· a 66 db digitális csatornánkon 5 db rádióadó 45 SD csatorna és 16 db HD csatorna nézhetõ,
· az analóg alap programcsomagunkra (A2) elõfizetõknek csupán a digitális vételre
alkalmas készülékeket kell behangolniuk,
· a csak analóg vételre alkalmas televízió készülékeken az analóg minõségû televízió
mûsor nézése változatlanul lehetséges.

GYOMAENDRÕD:
Lapatinszkiné Kucsmik Andrea Pásztor J. 21.
Telefon: 66/386-734, 30/413-0066
CSABACSÛD:
Fabó János Szabadság u. 52.
Telefon: 66/219-195

Felhívjuk Elõfizetõink figyelmét, hogy 2017. január 1-tõl a TV készülékek behangolásának
Szarvasi Általános Informatikai Kft.
díja 960 Ft/TV -kiszállási díj: 3.670 Ft.

MUNKA
Foglalkozási rehabilitációs tanácsadó
munkatársat keresünk szociális vagy HR
területen szerzett felsõfokú iskolai
végzettséggel, legalább 2 éves
munkaerõpiaci tapasztalattal, B.
kategóriás jogosítvánnyal. Jelentkezni
fényképes önéletrajzzal: job@hsakft.hu
e-mail címen
Megváltozott munkaképességû
munkavállalókat keresünk Szarvasra,
könnyû fizikai munkára. Munka napi 4-8
óra. Reggel 6-10, 10-14 óráig. Bér: br.
733 Ft/óra. Munkába járás biztosított. Tel.:
06/30/507-1781
Szakács és felszolgáló munkatársat
keresünk a Dolce Vita Pizzériába.
Jelentkezni személyesen, fényképes
önéletrajzzal a Pizzériában. Szarvas,
Szabadság u. 54-56.
Mûszaki beállítottságú munkatársakat
keresünk segédmunkára Gyomaendrõd
és környékén. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajz
elküldésével
az
era.csikos@gmail.com e-mail címre
213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen szállás,
elõleg megoldott. Sárvárra betanított
munkásokat keresünk több mûszakos
munkarendbe. Érdeklõdni lehet az alábbi
telefonszámokon: 06/20/224-0242, 06/
30/791-0950
Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól, top
keresettel. Érdeklõdni lehet telefonon:
00-43-664-599-96-95, 06/30/3133516
Villanyszerelõket
keresünk
Gyomaendrõd és környékén. Jelentkezni
fényképes önéletrajz elküldésével:
era.csikos@gmail.com
A Tótkaép Kft. felvételt hirdet kõmûves,
kotrógépkezelõ és teherautó sofõr
munkakörbe. Érdeklõdni: 06/30/3384225
Kerékpár üzlet, kerékpár szereléshez
munkatársat keres, fõ- v. mellékállásban!
Jelentkezni önéletrajzzal csak a
kerekparszereloiallas@gmail.com mail
címen
Kondoros
közelében
lévõ
baromfitelepeinkre mûszaki végzettségû,
szerelésben jártas, gépkocsival
rendelkezõ munkatársat keresünk. Tel.:
06/30/438-8944
Sofõrt keresünk 4 órás munkára,
Csabacsûdre. (Lehet nyugdíjas is.)
Telefon: 06/70/946-1824
Szórólapterjesztõ munkatársat keresek
Szarvasra. Érdeklõdni lehet: 06/20/2732382
Szarvason, a Vízi Színház étterme
gyönyörû környezetbe, gyakorlott pultost
és felszolgáló kollégákat keres. Információ:
Szeparé Étterem, 06/20/4388-636,
iroda@koronaszarvas.hu
Nyugdíjas férfi 2 fõiskolai végzettséggel;
mezõgazdasági,
kereskedelmi
szakoktatói tapasztalattal; B. kategóriás
jogosítvánnyal, vezetési gyakorlattal
munkát vállal! Telefon: 06/20/9465-573

Nõi munka
társat keresek alkalomszerû
munkatársat
takarításra. Utazás megoldott. Érdeklõdni
lehet az alábbi telefonszámon: 06/20/
344-3230
Nemzetközi gépkocsivezetõket keresünk
C-E jogosítvánnyal, uniós munkára, 3+1
vagy 4+1 hetes turnusokra. Részletekért
hívja a 06/68/510-261-es telefonszámot!
DAKO-Pumpa Kft. keres tehergépjármû
vezetõt betonszivattyú kezelõi
munkakörbe. Havi minimum nettó
300.000.- Ft bérezéssel a Dako-Pumpa
Kft. Magyarország különbözõ területein
történõ munkavégzéshez, hetelõs
munkarendbe, betonszivattyú kezelõ
munkatársakat keres. Cégünk vállalja a
betaníttatást és szükség esetén ingyenes
szállást és utazási költségtérítést biztosít.
Feltétel: C. kategóriás jogosítvány, minimum 3 éves vezetési gyakorlat. Elõny:
nehézgépkezelõi igazolvány, GKI kártya.
Jelentkezését az alábbi e-mail címre
várjuk: dako-pumpa@dakopumpa.tonline.hu vagy telefonon a 06/30/9316537 számon.
Gyõri mun
kahelyre targoncásokat és
munkahelyre
CNC-seket felveszünk. Szállás ingyenes,
utazást térítünk. Telefon: 06/20/4941044
Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fõvagy másodállásban (alapbér + jutalék).
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/6506088
Szarvasi munkahelyre, épület és udvar
takarítására, kert gondozásra
munkavállalók jelentkezését várjuk!
Érdeklõdni lehet az alábbi telefonon: 66/
312-466

Gy
akorlattal rendelkezõ varrónõket
Gyakorlattal
szalagrendszerû munkakörbe felveszünk.
Családias hangulat, jó kereseti lehetõség.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/20/9389069
Kõmûveseket azonnali kezdéssel,
hosszú távú munkára felveszünk.
Érdeklõdni lehet telefonon: 06/30/5903803
Ausztriai szõlõmunkára keresünk férfi
munkaerõt. Fényképes önéletrajzokat
várjuk: munkapeterffy@gmail.com.
Érdeklõdni lehet telefonon: +36/30/3699201
Vendéglát
Vendéglátóó üzlet rátermett, dolgozni
akaró üzletvezetõt keres. Leveleket
"Üzletvezetõ" jeligére Szentes, Pf. 144.
címre kérek
Szakácsnõ (diétás végzettséggel)
munkát keres. Telefonszám: 06/20/4461001

KONDOROS:
Darida István, Czesznak László Hõsök tere 4-5.
Kondorosi Kábeltelevízió Tel.: 06/30/219-3333, 66/400-200
BÉKÉSSZENTANDRÁS:
Kovács Katalin Telefon: 06/20/338-1996.
Széchenyi u. 44. Garázsbutik

2017. március 18.
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AKCIÓ
2017. március 1-tõl a készlet erejéig!

Szarvas, Bocskai u. 5.

PVC

autóbusz állomásnál
(a Béke ltp. 3. és a Jókai utca
közötti üzletsoron)

Dr. Bender Edit

MÛANY
AG NYÍLÁSZÁRÓK
MÛANYAG
gyártása, beépítése

KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

6 LÉGKAMRÁS GEALAN
NYÍLÁSZÁRÓK
Az akció
s 1-tól
2017. márciu s 31-ig
2017. márciu
tart!

-50% KEDVEZMÉNY!

Kérje INGYENES ajánlatunkat!
BBB Glas Kft.
Telefon:
Szarvas, Vasút u. 69.
N y i s s o n!
Mezôtúr, Szolnoki u. 3.
lünk
e-mail: uveg@bbbglas.hu v e
Fax:

06/20/9313-480
06/20/2277-821
06/20/975-0102
06/56/352-026

továbbá

fõorvos, audiológus szakorvos
és Kisné Petrov Magdolna
hallásakusztikus szakasszisztens

PADLÓSZÔNYEG

06/30/432-0289.

Nyitva tartás: H-P 8-16 óráig.

Békésszentandráson,
a SZÔNYEGSZÖVÔ
telephelyén!

BEUTALÓ NEM SZÜKSÉGES!

Tel.: 66/218-922.

Bejelentkezés:

45.

700 Ft-tól

AKCIÓS ÁRON!

Mottó: „Elsõ az egészség!
És az egészségügy?”
A Szarvasi Szakorvosi Kft. a 2005. évben
végbement átalakuláskor (önkormányzati intézménybõl gazdasági
társasággá alakult) vállalta, hogy a jövõben is megtartja az addigi
ellátási spektrumot.
A közismert nehézségek (pénz- és szakemberhiány) ellenére a Szakorvosi
Kft. nem csak megtartotta, de növelni is tudta a diszciplínák számát.

A sportorvosi rendelést követõen – melyet a tavalyi évben
indítottunk el – 2017. március 23-tól elérhetõ lesz

a TB finanszírozott érsebészeti rendelés is.
A szív-és érrendszeri betegségek hazánkban vezetõ haláloknak számítanak.

A következõ esetekben érdemes a szakrendelést felkeresni:
· érszûkület: végtagi (járás közbeni lábfájdalom)
vagy nyaki (koncentrációzavar, feledékenység,
szédülés, fülzúgás, látászavar, féloldali bénulás),
· értágulat (visszerek),
· visszérgyulladás,
· nehezen gyógyuló lábszárfekély,
· seprûvéna, pókhálóvéna,
· verõerek tágulatai (aneurizmák).

Jól felszerelt rendelõnkben elvégezzük az erek
Doppler-vizsgálatát, illetve szükség szerint
megszervezzük a további képalkotó eljárásokat
(érfestés, CT, MR, nyaki erek duplex UH vizsgálata).
A dohányosoknak, a cukorbetegeknek, az elhízottaknak és a 60 év felettieknek
különösebb panasz nélkül is érdemes érsebészeti szûrõvizsgálatra jelentkezniük.

Érsebészeti szakrendelés, Szarvas:
Rendel: Dr. Papp Zoltán, sebész, érsebész szak-fõorvos
Rendelési idõ: csütörtök 16-19 óra között
Rendelés helye: sebészeti szakrendelõ
A rendelése elõjegyzés alapján vehetõ igénybe. Idõpontot
kérni a megszokott módon: telefonon, az 514-300-as
telefonszámon, vagy személyesen a betegirányításon.
Beutaló nem szükséges.
A sürgõs esetek természetesen idõpont egyeztetés nélkül
kerülnek ellátásra a megadott rendelési idõben.

A Szarvas Coop Zrt. kiadó

üzlethelyiségei:
- Szarvas, Szabadság u. 25-27.
sz. alatti pavilon (volt pékáru
bolt), 2017. március 1-tõl
- Szarvas, Szabadság u. 6-10.
alatti, volt cukrászda
- Szarvas, Kossuth u. 64. alatti
udvari üzlethelyiség
(volt Kutyakozmetika)
További információ: Lestyan György

06/30/9634-140,
66/312-524.

KFT.

Szarvas, III. kk. 223.

MÛSZAKI VIZSGA
Tel.: 30/9034-317.
Minden gépjármû
típusra,
a hét minden
munkanapján.

A szakrendelés intézményi háttere, a mûtét típusától függõen:
· Bugyi István Kórház Sebészeti- és érsebészeti Osztálya, Szentes
· Érsebészeti Klinika, Szeged
· Városmajori Érsebészeti Klinika, Budapest

Továbbá tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy

Dr. Pavuk János sebész szak-fõorvos
változatlan feltételekkel
áll a betegek rendelkezésére.
Rendelési idõ: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óra között.
A rendelés elõjegyzés nélkül vehetõ igénybe,
csak a mûtéti beavatkozások idõpontját szükséges
egyeztetni a szakrendeléssel az 66/514-305 telefonszámon.
A sebészeti szakrendelés beutaló nélkül vehetõ igénybe.
Tisztelettel: Dr. Kozma Lewellyn Marius György
ügyvezetõ
Az ügyvezetõ elérhetõségei:
telefon: 66/311-690
e-mail: nogyogyaszat@szakorvosi.hu

Szarvasi Szuperinfó
Kiadó: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 21.
Tel/fax.: 66/313-781, 66/400-000
INTERNET: www.szarvasnet.hu
e-mail: informatika@szarvasnet.hu
Felelõs kiadó: Sinkovics Mihály
Szerkesztõ: Dezsõ Gabriella
Nyomtatás: Délkelet Press Kft.
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Engedély szám: B/SZI/946/Bé/91
Megjelenik: minden szombaton
garantált 15.000 példányban Szarvas,
Csabacsûd, Kondoros, Békésszentandrás,
Gyomaendrõd, Kardos, településeken.
Terjesztõ: Lapcenter Kft. 06/70/778-5343
Lapzárta: Szarvas területén szerda 12 óra,
a vidéki hirdetésfelvevõ helyeken kedd 16 óra!
Az újságban megjelent hirdetések tartalmát
a szerkesztõség nem vizsgálja, értük
felelõsséget nem vállal.
A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján
átadott hirdetések tartalmáért, azok
valódiságáért, harmadik személyeknek
okozott jogsérelemért felelõsséget nem
vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy
körülményeket keresni, melyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak, az ezzel
kapcsolatos jogvitákból keletkezõ
következményeket és hátrányokat a
Megrendelõre hárítja.

A kiadó elõzetes írásbeli engedélye
nélkül a lapban megjelent hirdetéseket
felhasználni tilos!
Hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a
megjelenést követõ 8 napon belül fogadunk el.

